
MUSŲ LIETUVA
NR 36 (1875) SEMANÁRIO 1984 RUGSĖJO - SETEMBRO 13 D.- Cr$.300. RUa Juatindiba, 28 - Parque da Moóca - 03124 SÃO PAULO, Tel.273-0338

Rugsėjo 9 šv. Kazimiero pa- 
rapijpj buvo Švenčiami Šiluvos 
Marijos atlaidai ir Tautos Die
na. Marija, 1608 m. apsireišku
si Šiluvoj, aiškiai sako: Čia ma
no žemė.

kaunas

DU VEIDAS - DU BALSAI
Kai žvelgi j dabartinę Lietuvą, 

matai du jos veidus: vieną oficia
lu, kitą neoficialų. Oficialusis vei
das ryškėja iš gaunamos sovietinės 
spaudos, iš jos pareigūnų pareiški
mu, iš lietuvių išeiviją pasiekian
čios maskvinės literatūros, propagan
diniu leidiniu. Paskaitęs ją tautietis 
per ilgesnį laiką gali susidaryti nuo
monę, kad Lietuva yra klestintis 
kraštas, turtingesnis už Ameriką, 
kuriame gyvena labai patenkinti 
žmonės, besidžiaugią nepaprasta so
vietinės sistemos atnešta laime. Ja
me nematyti bedarbiu, nėra skurdo, 
nevargina jokios problemos, o jei
gu kokia ir atsiranda, tai visagalin
ti, visažinanti, neklystanti komparti
ja viską kuo geriausiai išsprendžia. 
Kokiu nors didesnių nelaimiu nea
tsitinka, nes sovietinėje sistemoje 
viskas tobulai sutvarkyta. Menas, 
mokslas, švietimas žydėte žydi.Mo
kyklos nemokamos, gydymas — 
taip pat. Žodžiu sakant, geresnio, 
gyvenimo negali ir būtu Lietuviai 
esą patenkinti ir dėkingi už “Sta
lino saulės“ atnešimą. Toji “saulė“ 
dabar esanti Maskva, kurioje įsi
tvirtinęs “didysis brolis“ rūpinasi 
visu tautų “ “mažesniu brolių“ 
gerove. Tos “saulės“ orbitoje esan
ti ir musu Lietuva. Tokiu tonu 
rašo bei 
pagandos 
kai kurie 
generolai, 
tine saule.

Išeivijos tautiečiai, kurie nieko 
kito neskaito ir pasitenkina tiktai 
prppagandine sovietu spauda, gali 
tikrai susidaryti tokį iliuzinį vaiz
dą. Ir kai jie nuvažiuoja keliom 
dienom j sovietų okupuotą Lietu
vą, vietiniai pareigūnai stengiasi pa
rodyti vien gerąją pusę, dargi pa
keldami svečiu nuotaikas “kelmine“ 
ar “trauktine“. Na, ir grįžę tie 
lankytojai iš lietuviško “rojaus“ pa

kalba ne tik paprasti pro- 
pėstininkai, bet ir buvę 
nepriklausomos Lietuvos 
rašytojai, apsvaigę sovie

sakoja nuostabius dalykus savo pa- 
žjstamiems. Kiek daugiau išprusę 
tautiečiai, žinoma, lengvai atskiria 
pasakas nuo tikrovės ir su pasigai
lėjimu žiūri j propagandos suklai
dintus tautiečius, bet savo pažiūrai 
sustiprinti jie stokoja žinių, jeigu 
neseka Lietuvos pogrindžio spaudos. 
O pastaroji išeivija yra aukso ka
sykla, nes pilna faktų, kurie patys 
kalba. Jiems nereikia jokio miglu 
pūtimo, jokios propagandos. Tie 

taktai griaute griauna visą sovietinę 
propagandą, atskleidžia nuogą tik
rovę, kurioje matai Lietuvą, mas- 
kvinio ruso prispaustą išnaudojai® 
rusinamą, izoliuotą nuo laisvojo pa
saulio, surakintą saugumiečiu gran
dinėmis, pilną raudonųjų karjeristų, 
savanaudiškai tarnaujančiu okupaci
nei sistemai. Atskleistoje tikrovėje 
matai savo tautiečius, laikomus di
deliame sovietų kalėjime, kovojan
čius už kasdieninę duoną, šeimą,re
ligiją, savąją kultūrą... O tos ko
vos galo dar nematyti.

Taigi dabartinė Lietuva turi du 
veidus — vieną viešai rodomą, ki
tą slepiamą, ne visu matomą. Ir 
ne tik Lietuva — paskiri jos gy
ventojai taip pat turi du veidus. 
Laimingos nuotaikos veidą jie pri
valo rodyti visur ir visuomet, o 
paslėptojo neturi teisės atskleisti, 
nes tai laikoma “išdavimu“. Net ir 
laisvėje atsidūrę sovietinės Lietuvos 
tautiečiai bijo praskleisti neviešąjį 
veidą. Vis dėlto; kai MeiTaa tinka
mas laIk^Jè^àBííriRãí1 ^âfsik/eria bu-

' M. Mažvydo b mik) tek d I .
vusių prispaustųjų širdys rr atsklei-

to kią, 
spauda, 
Per

taidžia nuogą tikrovę, ir 
kokią vaizduoja pogrindžio 
pradėjusi eiti 1972 metais, 
tuos dvylika metų ji atliko milži
nišką uždavinį, būtent neleido tau
tai paskęsti melo jūroje ir atsklei
dė tikrovę išeivijai, o per ją ir 
laisvajam pasauliui. Kai kas kelia 
klausimą jos patikimumo — ar ji 
kartais nėra pasinešusi taip pat 
priešingos propagandos keliu? Se
kantiems betgi ir sovietinę, ir po
grindžio spaudą aiškiai matyti, kad 
pogrindžiui nėra reikalo griebtis me
lo. Užtenka vien surinkti ir pa-< 
skelbti faktus. Tai ir yra pogrin
džio spaudos stiprybė. Be to, po
grindžio spaudos redaktoriai bei lei
dėjai rizikuoja savo laisve ir net 
gyvybe. Argi tokiose sąlygose jiems 
gali rūpėti melo skleidimas? į ka
lėjimus ir lagerius žmonės ten ei
na ne už melą, o už tiesą, kuri 
draudžiama, persekiojama, slepiama. 
Jų idealas yra tarnyba tiesai, kuri 
bandoma paskandinti melo jūroje.

“Tėviškės Žiburiai“
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POP. JONAS PAULIUS II
APIE ŠV. KAZIMIERĄ IR 
LIETUVĄ

Žemiškasis Kazimiero kelias bu
vo trumpas: 26-ri metai. Bet drau
ge galima sakyti šv. Rašto žodžiais, 
kad šis trumpas gyvenimas "per 
trumpę laikę pasiekė tobulybės" 
(Išm 4,13).

Žmogaus gyvenimo matas juk 
iš tikrųjų yra moralinis subrendi
mas, o ypač Dievo ir artimo mei
lės laipsnis, — meilės, kuria žmo
gus įstengia pripildyti visas savo 
gyvenimo dienas.

Apie tai mums kalba šiandieni
nės liturgijos skaitiniai: tiek psal
mės autorius, tiek apaštalas šv. 
Paulius laiške Filipiečiams, tiek pa
galiau šv. Jonas savo Evangelijoje.

Apie Kazimierą, Jogailaičiu gimi
nės atžalę, su tikrumu galima pa
kartoti psalmės žodžius: "tasai, 
kurs nesuteptas vaikšto, kas iš šir
dies kalba tiesę" (Ps 14/15/2),tuo 
būdu nurodant didelį jo gyvenimo 
lojalumę. To lojalumo vardan jis 
— kaip liudija istorikai — neveng
davo paveikti savo tėvę karalių, 
kai to reikalaudavo teisingumas 
valdiniu atžvilgiu.

Kazimieras pirmiausia buvo Jė
zaus Kristaus mokinys ir sekėjas, 
kuris apie save galėtu pasakyti šv. 
Pauliaus žodžiais: "Aš ryžausi ne
tekti visko ir viską lakau sąšlavo
mis, kad tik Jaimėčiau Kristų ir 
būčiau jame" (Fil 3,8-9). Šitas di
dysis troškimas buvo apėmęs visą 
jo sielą tarytum kokia vidine lieps
na.

Jis buvo kaip tas Evangelijos 
"atletas", kuris be paliovos "veržia
si j ateitį", bėga j tikslą... (plg. 
Fil.3,13-14). Kazimieras vėlesniųjų 
kartu atmintyje išliko kaip uolus* 
asketas, kuris maža kuo pasitenki
na, bet pats iš savęs daug reika
lauja.

Šventumo, su - kuriuo toji jauna 
siela priartėjo prie Dievo Jėzuje
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Kristuje, pagrindine versme būvu
meilė. Jėzaus Kristaus diotasis mei
lės įsakymas Kazimierui buvo tary
tum maistas, kuriuo jis nuolat 
maitino savo mintimis, jausmus ir 
darbus. "Pasilikit Jėzaus Kristaus 
meilėje". Kazimieras diena iš die
nos išmoko iš savo Dieviškojo Mo
kytojo, kuris sako: "Kaip mane 
Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylė
jau. Pasilikite mano meilėje. Jei 
laikysitės mano įsakymu, pasiliksite 
mano meilėje, kaip aš kad vykdau 
savo Tėvo sakymus ir pasilieku jo 
meilėje" (Jn 15,9-11).

Kazimieras taigi pasiliko Kristaus, 
Dievo Sūnaus, meilėje, tapdamas 
kaskart vis tobulesniu savo Moky
tojo "draugu". Kartu jame vis sti
prėjo tas apsisprendimas, apie kurį 
ir pats Mokytojas kalba apaštalams: 
"Aš jus išsirinkau ir paskyriau,kad 
eitumėte ir duotumėte vaisiu ir jū
sų vaisiai išliktu, ~ kad ko tik 
prašytumėte Tėvą mano vardu, jis 
visa jums duotu" (Jn 15,16).

"... Kad jūs mylėtumėte vienas 
kitą" (Jn 15,12.17), sako Mokyto
jas: ir mokinys bei stengėjas sten
giasi parodyti šią meilę visame sa
vo gyvenime. Būdamas karaliaus 
sūnus, jis ypatingai parodo šią mei
lę nuolankiu tarnavimu kitiems, 
ypač vargšams, ligoniams, stokojan
tiems. Štai ką apie tai skaitome 
jo gyvenimo aprašyme, kur yra pa
likęs vienas autorius, beveik Kazi
miero bendraamžis: "Gynė ir laikė 
tiesiog savais beturčiu ir vargšu 
reikalus. Dėl to žmonės jį vadino

RESTORANAS
VIKTORAS LUKAVlClUS

Savininkas
Lietuviški ir europietiŠki valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118 • Tel. 441.6846
SÃO CAETANO DO SU L J
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vargšu gynėju. Nors buvo karaliaus 
sūnus, iš tėvu paveldėjęs kilmingu
mo garbę, jis nei savo elgesiu,nei* 
kalba kad ir su pačiais skurdžiau
siais žmonėmis niekada neparodyda
vo tartum būtu vyresnis” (Liturgia 
Horarum).

Visada prieš akis turėdavo mo
kiniu kojų plaunančio Kristaus pa
veiksiu ir jo žodžius "jei tad aš 
— Viešpats ir Mokytojas — numaz
gojau jums kojas, tai ir jūs turi
te vieni kitiems kojas mažgoti" 
(Jn 13,141

Bus daugiau
MALDOS UŽ LIETUVA

v Mūsų visuomenei trūksta sąmoningo
ir pastovaus supratimo kas esame 
ir kokią ir kokią misiją ar pareigą 
turime gimtajam savo kraštui bei 
jo žmonėms, gyvendami laisvpje. 
Reikia kažkokio moralinio atgimimo, 
išjudinimo, kuris suaktyvintu ir 
įprasmintu mūsų gyvenimą tautine, 
krikščioniška ir visuomenine prasme. 
Jau du dešimtmečiai ar daugiau 
tik rusename ir tik retomis progo
mis užsiliepsnojame. Tuo tarpu Mask
vos režimas diena iš dienos siste
mingai spaudžia ir kreipia mūsų 
tautos likimą nuo tikrųjų Šaknų, 
tikėjimo tradicijų.

Mes privalome ir galime saviš
kiams daugiau padėti. Ypač tai ga
li tikintieji maldos ginklu, kuris 
dar nėra pilnai panaudojams. Neuž
tenka individualios maldos — ji tu
ri tapti visuomenine ir apimti visą 
išeiviją. Reikėtų visuose kraštuose 
organizuoti maldos dienas už Lietu
vę, įjungiant ir vietinius gyventojus. 
| tą žygį turėtu paskatinti šv. Ka
zimiero pavyzdys ir 500 metu su
kaktis.

A. Gintautas — — .., . .....«
LIETUVI.

Ar jau susimokėjai sblidarumo mo
kestį BLB-nei 1984 metams? Su šiuo 
įnašu tu paremsi lietuvišką veiklą ir lie
tuvybės išlaikymą šiame krašte ir dar 
tau bus pasiustas "PASAULIO LIETU
VIS".

įnašas Cr$. 5.000,00 metams, kurį 
galite sumokėti "Musų Lietuvos" re
dakcijoje ar pasiųsti čekį Comunidade 
Lituano-Brasileira vardu, rua Juatindi
ba, 28 — CEP. 03124 — São Paulo.

Dra. HELGA HERING 1
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
Rua Quartim Barbosa. 6 -r B. do Limão 

Fone: 265-7590
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

KALBAMA LI ETUVIŠKAI J
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ŽINIOS
ATEITININKŲ SUSIRINKIMAS

Ateitininku susirinkimas įvyko rug
sėjo 2 dieną, Vila Zelinoje. Skai
tant pavėlavusius, susirinkime daly
vavo 11 narių. Mokytoja Lucija Jo- 
delytė-Butrimavičienė kalbėjo apie 
Šv. Raštą ir atskiras jo knygas.Dis
kusijos sukosi apie gyvenimo pras
mę. Jos buvo gan gyvos ir jauni
mo pasisakymai įdomūs. Baigę susi
rinkimą, gėrėm kavą ir rašėm "Atei
tininkų Žodžiui". Pora išskubėjusių 
ankščiau, žadėjo vėliau parašyti. 
Lauksim.

J. J.

KOMENTARAS MARKUI ATGAL 
SUGRĮŽUS

Noriu pasveikinti Markų Lipą, vėl 
grįžusį j mūsų tarpą. Mes visi pa
stebėjom tą didžiulę pažangą, kurią 
jis padarė lietuvių kalboje metus ir 
truputį praleidęs Vasario 16 gimna
zijoje. Atrodo, kad kalbos kursas 
buvo stiprus (intensivo) ir Markus 
mokėjo juo pasinaudoti. Norėčiau, 
kad daugiau jaunų žmonių norėtų 
ir turėtų galimybės tokią mokyklą 
išeiti.

Tačiau tie, kurie negalės pašvęsti 
metų laiko lietuvių kalbai ir netu
rės progos važiuoti j Vokietiją, tu
rėtų neužmiršti, kad ir São Paulyje 
PUC turime lietuvių kalbos kursą. 
Tai irgi proga išmokti savo kalbą.

Sugrįžęs Markus praturtino mūsų 
negausų būrį.

Sveikinu Markų sugrįžusį atgal ir 
linkiu, kad daugelis pasektų jo pa
vyzdžiu.

Douglas Saldys

PAGALVOKIME
Mūsų kolonijoje dar veikia kelios 

jaunimo grupės, kurios reprezentuoja 
lietuvišką kultūrą. Veikia tautinių-šo
kių grupės, "Volungės" choras, skau
tai ir ateitininkai. Tačiau aš galvoju, 
ar po keliolikos metų jos dar veiks? 
Laikas bėga. Metai po metų vis ke
li dalyviai nustoja lankyti savo gru
pę. Nustoja dėl įvairių motyvų. Vie
ni veda ar išteka, kitiems sutrukdo 
studijos, treti išsikelia toliau gyventi. 
Yra ir tokių, kuriems pradeda at
rodyti, kad jų misija lietuviškoje 
kolonijoje jau baigta. Ne visuomet

AR ŽINOTE, KAD
MŪSŲ LIETUVA

PARDUODAMA
V. ZELINOS LAIKRAŠČIŲ KIOSKE, 

AV. ZELINA, 831 ?

MŪSŲ LIETUVA 3
atsiranda naujų, kurie pasitraukusių 
vietas užpildytu ir garantuotų gru
pių ateitį.

Todėl mes, lietuviai, turime susi
rūpinti, turime ką nors daryti,kad 
musų ateitis nebūtų tokia liūdna, 
kad nepasibaigtų kolonija.

Ir tu, lietuvi, pagalvok apie tai.
Markus Sauka

NAMO SUGRĮŽUS
Grįžęs iš savo kelionės, norėčiau 

pasakyti, kaip man atrodo Brazilija 
ir mūsų lietuviška Brazilija.

Dabar galiu palyginti mūsų lietu
vius su kitais Europos, Amerikos 
ir net Lietuvos lietuviais. Mes ne
galime sakyti, kad Brazilijoje yra 
problemų su jaunimu; daugiau ar 
mažiau jų yra visur. Tiesa, mes tu
rime daugiau sunkumų su lietuvių 
kalba. Ir sunku iš tos problemos 
išsivaduoti. Gerai, kad atsiranda 
dar naujų idėjų, kaip lietuvių kal
bos pamokos Universitete, kurios,ti
kėkimės, patalkins mūsų veiklai.

Kol -dar bus jaunimo, kurs nuo
širdžiai dirbs Lietuvai, ji nemirs. 
Nežinau, kas atsitiks, kai jo nebus. 
Aš nenorėčiau to matyti ir būti 
liudininku.

Markus Lipas

GYVENIMO PRASMĖ
Ar jau galvojai dėl ko gyveni? 

Vlanau, kad daug žmonių gyvena 
ležinodami savo gyvenimo tikslo. 
<ad žmogus galėtų atsakyti j pa- 
irindinius gyvenimo klausimus, jam 
eikia susikaupti (braziliškai: encon- 
'ar-se consigo mesmo). Tik suskel
ime mes galime giliau pamąstyti 
pie mūsų gyvenimą. Kasdienos 
riukšme tokie klausimai mums nė 

galvą neateina. O jei nežinom 
:am gyvename, tai kam mokomės, 
:am dirbam ir kam stengiamės 
/eikti gyvenimo sunkumus?

Reikia, kad surastume laiko Die- 
o Žodžiui — Biblijai. Ją skaityda- 
li suprasim, kad žmogus pats sa- 
yje neranda gyvenimo tikslo. Svie- 
a gali ateiti iš jo santykio su 
M'evu. Atradęs savo vietą pasaulyje, 
mogus prasmingiau gyvens ir ge- 
au sugyvens. Geriau supras save 

kitus. Gyvenimo prasmės suradi
mas patį gyvenimą daro linksmesnį.

Stasys Žutautas

F.ÀBRICA DE GUARDA - CHUVAS A

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e crianças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677
. • -______ ...

Res.: 2744886

IŠVYKA | BARRETOS
Rugpjūčio 25 ir 26 dieną "Rū

telės" ir "Nemuno" šokių grupės 
važiavo j Barretos. Miestas turėjo 
"Boiadeiro" šventę. Iš S. Paulo iš
važiavom 9 vai., j Barretos atvažia
vom 16,30 valandą. Negavom pietų, 
ir mūsų viešbutis buvo užimtas. . 
Buvom apgyvendinti Psichiatrinėje 
ligoninėje. Pietų vietoje valgėm duo
nos su pienu. Vakarieniavom resto
rane. Po vakarienės autobusu važia
vom j šventę. Rūbus pasikeitėm 
daržinėje, kur laiko šieną gyvuliams. 
Šokiams estrada buvo pastatyra tam 
pačiam stadijone, kur neseniai jau
čiai šokinėjo. Iš šokių grįžom jau 
po pusiaunakčio. Kėlėmės septintą 
valandą, kad po pusryčių eitume 
j paradą (desgile). Kai mes ėjome 
parade, tai šaligatviuose stovintieji 
norėjo, kad eidami šoktume. Pieta- 
vom "Jokei Club". Po to sugrįžom 
j S. Paulo. Taip buvo. Tikėk, jei 
nori.

Audris Tatarūnas

ALEKSANDRO VALAVIČIAUS 
IŠLEISTUVĖS

Liepos 22 dieną Vila Zelinos kle
bonijoje įvyko Aleksandro Valavi
čiaus išleistuvės. Išleistuves surengė 
ateitininkai.

Aleksarrctfras Valavičius išvažiavo j 
Šiaurės Amerikąp pasigilinti moksle 
ir įgyti magistro laipsnį.

Aleksandras yra buvęs Brazilijos 
studentų ateitininkų pirmininku. Jis 
ilgą laiką buvo Brazilijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirmininku. Jo 
kadencijoje buvo atlikta visa eilė 
svarbių darbų: Pirmasis Pietų Ame
rikos Lietuvių Jaunimo suvažiavi
mas, "Nerijos" choro priėmimas; 
jo straipsniai braziliškuose laikraš
čiuose, Iškeliantys Lietuvos padėtį 
ir t.t. Mums atrodo, kad visa tai 
negali būti užmiršta, nes tai atsiti
ko ne be jo pastangų, ir todėl 
mes, ateitininkai, nutarėm ruošti 
jam išleistuves. Labai maloniai pra
leidom vakarą. Po vakarienės, kiek
vienas dalyvis pasakė savo žodį lie
tuviškai. Po to dar ilgai dainavom 
lietuviškas dainas.

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKYMO
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ATEITININKŲ PUSLAPIS

M. LIPO SUTIKTUVĖS
Ta pačia proga atšventėm sutik

tuves Morkaus Lipo, kuris buvo 
neseniai grįžęs iš Vokietijos. Mor
kus buvo Brazilijos atstovas. V-tam 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
se. Po Kongreso Morkus važiavo 
j Vasario 16-tosios Gimnaziją mo
kytis lietuvių kalbos. Vokietijoje 
jis įstojo į ateitininkus ir davė at- 
eitininkišką įžodį.

Linkime, kad jis ir čia prisidė
tų prie ateitininkiškos veiklos.

Aleksandrui linkime daug sėkmės 
moksle, įgyti daugiau patirties lie
tuviškoje ir ateitininkiškoje veikloje 
ir greitai sugrįžti į Braziliją.

Robertas Jonas Saldys

JAUNIMAS IR RELIGIJA
[domus dalykas, kad jaunimas, 

jaunam amžiuje pradeda svarstyti 
gyvenimo dalykus. Kas ankščiau ne
atsitikdavo, kurs ankščiau nesidomė
davo religiniais dalykais, pradeda 
juos mylėti. Ir tai yra tiesa. "Re
ligião desperta muita curiosidade 
dentro dos jovens" — Jaunimas 
pradeda galvoti apie gyvenimo tiks
lą ir savo ryšį su Dievu. Tačiau % 
yra jaunimo (ir nemažai), kuris sa
vo amžiuje nesidomi reiginiais daly
kais. Kodėl taip atsitinka? Dauge
lis vaikystėje yra gavę iš tėvų re
liginius pamokymus, su jais sutin
ka, juos vykdo, praktikuoja. Tačiau 
beaugant jų tikėjimas pradeda silp
nėti ir religinis gyvenimas jų dau
giau nedomina.

Viena iŠ daugelio priežasčių yra 
draugų, kurie nelanko bažnyčios, 
įtaka. Jie sako, kad vietoj lankę 
bažnyčią mes galime daryti įdomes
nius dalykus. Kiti pasibijo, kad jų 
nevadintų "Šventaisiais" nes tas var
das nėra populiarus.

Kita priežastis — draugavimas. 
Daug jaunimo draugauja, bet nesi
laiko moralės nuostatų. Kad išveng
tų sąžinės priekaištų (conflito de 
consciência),- tolsta nuo religijos ir 
jos reikalavimų. Mes, jaunimas daž
nai nesutinkame su Bažnyčios nuo
statais ir reikalavimais. Bet mes 
taip mažai pažįstame religiją ir 
Šventą Raštą,, kad neturime galimy
bės (base) duoti musų sutikimą.

Ona Paulė Tatarūnaitė

AULAS PARTICULARES
PARA PRIMÁRIO

Rua Lourenço Franco, 16
Vila Industrial

Professora: Lilian Mikalkenas

MŪSŲ LIETUVA
------ -nrtVw-"- ■

UŽSIENIEČIAI SOVIETIJOJE - 
KAIP RAUPSUOTIEJI

Britanijos ir Kanados spauda 
apie naujuosius sovietų potvarkius 
Montrealio dienraštis "The Gaze

tte" 1984.VIII.4 persispausdino iš 
Londono "Sunday Times" straips
nį, parašytą žurnalisto David Hat
ton. Jame autorius rašo apie nau
juosius sovietų potvarkius, liečian
čius užsieniečių lankymąsi Sov. Są
jungoje. Būdamas korespondentu 
Maskvoje, jisai surinko keletą infor
macijų apie dabartinę rusų laikyse
ną užsieniečių atžvilgiu. Toji laiky
sena esanti pagrįsta baime, nes nau
ji potvarkiai esą įvedė visą eilę 
varžtų.

Gyvenimiškas pavyzdys
Minėtasis korespondentas tą lai

kyseną pavaizduoja konkrečiu pa
vyzdžiu. įsivaizduoki, kad esi Mas
kvos gyventojas. Štai atvyksta tavo 
draugas iš Prancūzijos. Seniau tu 
gâléjai parsivežti jį iš stoties, pavai
šinti vakariene ir aprūpinti nakvy
ne savo bute. Bet dabar tu nega
li to daryti, nes nusikalsi net 
dviem potvarkiam: draudžiama pri
imti užsienietį pirmiau nejregistra- 
vus policijoje, antra, draudžiama pa
rūpinti užsieniečiui eismo priemonę. 
Bauda už tai — $75, be to, tavo 
pavardė bus įtraukta policijos kny- 
gosna. Nors tai nėra "gulagas",bet 
nemaloni bauda.

Sovietiniai laikraščiai paprastai ne
skelbia naujų potvarkių detalių.Jie 
spausdinami specialiame valdžios sa
vaitraštyje, kuris dėl mažo tiražo 
ne visiems prieinamas. Dėl to ži
nios apie naujus potvarkius eina iš 
lūpų j lūpas ir dažnai juos iškraL 
po. Dabar rusai esą įsitikinę, kad 
neturi teisės vežti užsieniečių, juo 
labiau kviesti juos pas save. Dėl 
to vietiniai gyventojai vengia bet 
kokių ryšių su užsieniečiais. Ir di
plomatai, ir prekybininkai, ir žurna
listai dabar jaučiasi labai izoliuoti.

Potvarkio priežastys
Priežastis tokio potvarkio esanti 

nežinoma, tačiau manoma, kad tai 
padarinys senos sovietų baimės bei 
neapykantos užsieniečiams. Visi so
vietų vadai nuo Stalino laikų reiš
kė nepasitikėjimą užsieniečiais. Tuo 
esą pasižymi ir dabartinis Sov. Są
jungos prezidentas K. Černenka.Mi- 
nėtoji baimė ypač išryškėjo per pa
staruosius Černenkos valdymo mė
nesius. Tai esą liudija ir kitas po
tvarkis, įvestas š.m. sausio mėnesį, 
liečiantis informacijų perdavima Juo
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draudžiama piliečiui perduoti bet 
kokią žinią apie savo darbovietę 
užsieniečiui. Nusikalusiems šiam po
tvarkiui gręsia aštuoneri metai lage
rio.

Pasak anglų žurnalisto, minėtų 
potvarkių tikslas esąs ne tik žvalgyl 
binis — jais norima izoliuoti užsie
niečius nuo vietinių gyventojų ir 
tuo būdu sumažinti užsieniečių ve
dybas Sov. Sąjungoje. Kasmet ke
letas šimtų užsieniečių susituokdavo 
su sovietiniais piliečiais ar pilietė
mis ir reikalaudavo leidimo išvykti 
užsienin. Dauguma prašančių tokius 
leidimus gaudavo, nors sunkiai. Kai 
kuriems tekdavo laukti labai ilgai. 
Žurnalistas nurodo vieną konkretų 
pavyzdį. Moteris, kuri laukė leidi
mo išvykti užsienin pas savo su- ' 
tuoktinj, turėjo progos išsikalbėti 
su sovietiniais pareigūnais ir patirti 
jų galvoseną šiuo klausimu. Pasak 
jų, kiekvienas sovietų pilieyis, išvy
kęs užsienin, esąs pavojingas ideo
loginiu požiūriu, nes veikia neigia
mai likusius savo draugus ir gimi
nes per laiškus ir telefoninius pasi
kalbėjimus. įvedus naujus potvar
kius, sumažės sovietinių piliečių ry
šiai su užsieniečiais ir kartu vedy
bos su jais. Kai užsieniečiai bus 
apgyvendinami viešbučiuose ar pa
talpose, kurios gali būti lengvai 
kontroliuojamos, negalės pradėti "ro
mansų".

Kultūrinis stalinizmas
Kremlius taip pat stengiasi ma

žinti ryšius su užsieniečiais iš Va
karų ir menkinti jų kultūrą, bet 
su mažesniu pasisekimu. Vienas so
vietų jaunuolis, apsivilkęs marški
niais su įrašu USA ir apsimovęs 
džinsinėm kelnėm, pareiškęs anglų 
korespondentui: "Dainos apie Leni
ną prie laužo neveikia manęs taip, 
kaip sunkaus metalo muzika".

Naujoji sovietų politika, šioje sri
tyje vadinama "kultūriniu staliniz
mu", verčia stebėtis rašytojus, gy
venančius Peredelkino miestelyje ne
toli Maskvos. Mat sovietiniai parei
gūnai nutarė nugriauti vasarnamį, 
kuriame seniau gyveno vaikų rašy
tojas K. Čukovskis. Jame apsistoda
vo ir rašytojas A. Solženicinas. Pa
staraisiais metais atvažiuodavo Čia 
daug lankytojų pasižiūrėti kambario, 
kuriame A. Solženicinas rašė savo 
knygą "Gulago salynas". Kad nelik
tų tokio pastato pėdsakų, nutarta 
jį visai nugriauti. M.

Lietuvių šeimos kalba yra 
lietuvių kalba
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SEINUOSE RAMIAU
Rašo iš Sankūrų (Suvalkų tri

kampio), bet per Australiją, kun. 
Pr. Gavėnui:

Sankurai,1984. liepos 10 d.

Pirmais mano laiško žodžiais 
sveikinu Jus, tardamas Garbė Jė
zui Kristui. Siunčiu taip pat visų 
Seinų parapijos lietuvių vardu šir
dingiausius sveikinimus ir linkėji
mus geros sveikatos ir gausių Die
vo malonių bei karštus padėkos 
žodžius už Jūsų pastangas seiniš
kių reikalais.

Nuo 1983 m. spalio 16 d., pa
vedėjus Lomžos Vyskupiją naujam 
vyskupui Julijui Paltzui, Seinų Ba
zilikoje leistos šv. mišios lietuvių 
kalba, lietuviškai suteikiami kai ku
rie sakramentai, būtent krikšto ir 
santuokos, išlydimi velionys. Šv. 
Mišios laikomos antrą valandą po 
pietų, nes dėl lietuvio kunigo sto
kos kitos galimybės nebuvo. Mus 
aptarnauja kunigas Jonas Macekas 
iš Smalėnų. Musų klebonas, kuni
gas Stanislovas Rogovs k is vis dar 
stengiasi kiek galėdamas lietuviams 
kliudyti, bet esame geros vilties, 
kad pergyvensime ir tai. Ačiū Die
vui jau kiekvieną sekmadieni ren
kamės Seinų Bazilikoje ir meldžia
mės savo gimtąja kalba. Jeigu dar 
kartą surastumėt laiko ir galimybių 
aplankyti Seinus,prašom ir musų 
neužmiršti. Visi mes norėtume dar 
Seinuose išklausyti Jūsų, Dvasiška
sis Tėve, laikomas mišias. Dabar 
jau ir Jums skausmo ašara nenu
riedėtų kaip anais laikais. Širdingai 
kviečiame ir tikimės, gal Dievas' 
leis mums dar bent kartą pasima
tyti.

Garbė Jėzui Kristui 
Petras Jankauskas

VATIKANO LAIKRAŠTIS 
APIE S V.' KAZIMIERĄ

"L'OSSERVATORE ROMANO" 
yra Vatikano dienraštis italu, kalba, 
jau sulaukęs daugiau kaip šimto 
metu. Neseniai (saleziečiui lietuviui, 
kun. Stasiui Petraičiui, vedant laik
raščio administraciją), pradėjo išeiti 
ir savaitinis "L'OSSERVATORE 
ROMANO" prancūzų, paskui vokie

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
--------------------------------------------------- ADVOGADOS -----------------------------------------------

Inventário, Despejo, Desquite, Divorcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

Rua 15 de Novembro, 244 • 4 anu. • conj. 9 • Fone: 37-«958

MŪSŲ LI ETUVA

čiu/ anglu, ispanu, portugalu ir len
ku kalbom.

Vatikano laikraštis neužmiršta ir 
Lietuvos. Kovo 4-tosios proga ita
liškosios laidos dienraštis paskyrė 
ištisą didelį puslapi "Šventajam Ka
zimierui, Lietuvos Globėjui, tikėji
mo ir meilės liudytojui" ir kituo
se puslapiuose talpino "Popiežiaus 
žodį lietuviams išeivijoje" bei įvai
riu autorių straipsnius apie musu 
Šventąjį.

1984 m. rugsėjo 2 dienos "L'OS
SERVATORE ROMANO" portugalu 
kalba daug vietos skiria ir; šį sykį 
Kazimieriniam jubilėjui. Pirmą pus
lapi puošia nuotrauka, kur matosi 
Popiežius laikantis Mišias lietuvių 
koplyčioje šv. Petro bazilikos krip
toje. Pryšaky matosi Aušros Vartų 
Marijos, o šone — šv. Kazimiero 
paveikslai. 0 tekstas: Popiežiaus te
legrama "Kataliku Bendruomenėj 
Lietuvoj_ušv. Kazimiero 5. šmtmečio 
proga" ir Popiežiaus žodis po Vieš
paties Angelas maldos šv. Petro 
aikštėj susirinkusiems maldininkams 
rugpjūčio 26 dieną. Ir das "Popie
žiaus Mišios Castengandolfe". Čia 
Popiežius savo privačioj koplyčioj 
laikė Mišias lietuviškai, kurios Vati
kano radijo buvo perduotos j Lie
tuvą.

Tiek per Romoje pravestas pa
maldas kovo 4 ir dabar, rugpjūčio 
25 ir 26, tiek per nusiskundimą, 
kad "man nebuvo leista dalyvauti 
šv. Kazimiero pagerbime Vilniuje",
— nusiskundimą, kuris plačiai nu
skambėjo po visą pasaulį, lig šiol 
niekas niekad taip neiškėlė Lietu
vos vardo, kaip dabartinis Pppie- 
žius Kazimierinių metu proga.

ŠV. KAZIMIERO STEBUKLAI
Lietuviai, bendrai, yra atsargūs

— ir net šalti — stebuklų atžvil
giu. Ir jei kokio "stebuklo" ir su
silaukia, tai jj laiko paslapty, vien 
tik sau.

Taigi pas mus, lietuvius, nėra di
delio, karšto pamaldumo i šj Lie
tuvos globėją — ir nėra didelio 
juo pasitikėjimo. Mažai j jj mel
džiamės; o jei ir meldžiamės, tai 
gal tik bendrai, formaliai, sukalbė
dami kokią maldelę iš maldaknygės.

Ir lietuviškose šventojo biografi
jose vargu kur užtiksi prisimenant 
jo stebuklus, gal išskyrus garsųjį
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jo pasirodymą prie Dauguvos.
Kitataučiai, ypač gi pietiečiai,reiš

kiasi kitaip — su šiltesniu pamaldu
mu, su didesniu pasitikėjimu. Ir 
nevienas sakosi susilaukęs iš šv.Ka
zimiero pagalbos.

Šv. Kazimiero parapijos kaimynai 
išsivertė iš itališko SAN CASIMI- 
RO ten surašytus stebuklus ir jų 
po vieną pristato sekmadieniais, 
prieš prasidedant Mišioms. 0 Mišių 
užbaigai gieda portugališką šv. Ka
zimiero giesmę, kurią iš širdies trau
kia visa bažnyčia: "Jovem santo li- 
tuano...". p.

MŪSŲjMIRUSIEJI
BERNARDAS AMBROZEVIČIUS 

mirė šio mėn. 6 d. Kilęs iŠ Mockų 
nu, Rumšiškių apsk., gimė 1907 m. 
balandžio 9 d. Liūdinčius paliko 
žmoną Domicėlę dukterį Janete, sū
nų Praną, marčią ir anūkus Cristia
no ir José Eduardo. Anksčiau gyve
no Mokoje, R. Jumana.

Septintos dienos mišios bus šio 
mėn. 13 dieną, 20 vai. šv. Kazimie 
ro koplyčioje.

Steima dėkoja kun. Pranui Gavė
nui už apeigas, mirusio palydėjimą 
j Ribeirão Pires kapines, kur buvo 
palaidotas, bei kitiems dalyvavusiems 
laidotuvėse ir išreiškusiems užuojauta 
tą, šioj liūdnoj valandoj.

Mirė rugpjūčio 23 d., 2 vai. 
Sorocabana ligoninėje FRANCISCO 
SKROK, gimęs Jugoslavijoje 1910 
m. spalio 28 d.

Atvyko Brazilijon 1927 m. Ap
sivedė su Teoįile Janeckaite iš 
Krokialaukio, 1933 m. gegužės 27 
d.

Nebūdamas lietuvis, bet tik su 
lietuviais draugaudamas, išmoko lie
tuviškai ir praleido savo gyveni

mą kaip vienas iš jų.
Visados dalyvavo ir prisidėjo 

iš širdies prie visų susirinkimų ir 
lietuvišku reikalu.

Labai linksmas, draugiškas nieka
dos neatsakė niekam pagalbos.

Kunigas Petras Urbaitis palaido
jo Lapos kapinėse.

7-tos dienos mišios buvo atlaiky
tos Anastacio bažnyčioje Spalio 
31 d. 19,00 vai.

PARDUODAME
AUTOMOBILIAMS 

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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LIETUVIAI
V A T I KANAS
POPIEŽIUS MOKOSI LIETUVIŠKAI

Jau anksčiau buvo nugirsta, kad 
Popiežius Jonas Paulius II mokosi 
lietuviu kalbos, kad galėtu laisvai 
lietuviškai perskaityti ilgesnius teks
tus, tik nebuvo žinoma kuriam tiks
lui. Pagaliau paaiškėjo, kad Šv. Tė
vas nori padaryti Lietuvai staigme
ną ryšium su šv. Kazimiero metais. 
Popiežiaus svajonė — aplankyti ir 
Lietuvą, kaip kad kitus kraštus, su-' 
stiprinti to artimo krašto tikinčiuo
sius ir dar stipriau pažadinti ju 
viltį. Tokiam žingsniui jis buvo 
kviestas Lietuvos vyskupu.

Negalėjęs kazimierinius metus ati
daryti Vilniuje, su Lietuvos vysku
pais, kunigais ir tikinčiaisiais, juos 
kuofškilmingiausiai pravedė Romoj. 
Betgi ryžosi — ir tikėjosi — galėti 
dalyvauti Kazimieriniu metu uždary
me Vilniuje rugpjūčio 26 dieną. 
Betgi ir čia Maskva pastojo kelią. 
Tai Popiežius nors Castengandolfe 
atlaikė lietuviškai 
Mišias, kurios radijo bangomis bu
vo perduotos j Lietuvą.

Tačiau Popiežius nenustoja lavinę
sis lietuviu kalboj. Ir užtikrina,kad 
kada nors ir Lietuvą aplankys.

KANADA
Toronto "Anapilio žiniose" pra

nešta: Klebonijoje apsistojo j kuni
gu suvažiavimą ir šv. Kazimiero su
kakties kongresą atvykę kunigai — 
J. Petrošius iš Prancūzijos ir prof. 
A. Liuima, SJ, iš Italijos. Laukia
mas kun. Pr. Gavėnas iš Brazilijos.

Šio pastarojo tačiau nesulaukė. -

KANADIEČIŲ STIPENDIJOS 
SANPAULIETEI

"Tėviškės Žiburiai" (1984.VIII. 
28) informuoja: KLF A. ir T. Ko- 
jelaičiu stipendijų fondo komisija 
paskyrė stipendijas Sofijai Žutautai- 
tei, studijuojančiai meną ir archi
tektūrą — $*į,500; Marytei Balaišy- 
tei, išvykusiai mokytis Vasario 16 
gimnazijoj — $1,000; Rasai Mažei
kaitei, lankiusiai šią vasarą PLJS- 
gos Ryšiu centro lituanistikos semi
narą ir ruošiančiai doktoratą iš li
tuanistikos — $500.

0R. JONAS NIOtmCIŪKAS
CIRURGIÃO DENTISTA

CROSP. 6049

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206
V. Prudente - Fone: 273-6686

PASAULYJE
ITALIJA

Prelatas LADAS TU LABA, Pro- 
tonotarius Apostolicus, Sv. Rašto 
mokslų daktaras, Teologijos Licenci- 
jatas, Popiežiškosios šv. Kazimiero 
lietuviu Kolegijos rektorius, rugsėjo 
16 mini 50 metu kunigystės sukak
tį (gimęs 1912.IV.25, kunigu įšven
tintas 1934.IX. 16). Didžiai nusipel
niusio Jubiliato pagerbimas ruošia
mas Romoje rugsėjo 23 dieną.

Gerbiamam ir brangiam Sukaktu
vininkui sveikinimai ir linkėjimai ir 
nuo Brazilijoa lietuviu. Lai Vieš
pats dar ilgai jį laiko sveiką ir to
kį darbštų religinėj ir tautinėj lie
tuviu padangėj. Ir teduoda jam 
džiaugsmo išugdyti dar daugiau nau
ju kunigu gan plačiam lietuviškam 
pasauliui.

Prelatas LADAS TULABA, SSD, 
STL, popiežiškosios Šv. Kazimiero 
kolegijos rektorius Romoje. Jam 
š. m. rugsėjo 16 d. sueina 50 mėty 
kunigystės sukaktis (gimęs 1912.IV. 
25, kunigu įšventintas 1934.IX.16). 
Jos minėjimas rengiamas Romoje 
š. m. rugsėjo 23 d.

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V.
ZELINOS PARAFUOS KLEBONIJOJ

ŠV. KAZIMIERO LITANIJA 
ISPANIŠKAI

Ar ML-vos skaitytojai pažįsta šv. 
Kazimiero litaniją? Ar ją kada 
nors kalba? Ar kada nors ją kal
bėjo viešai? Ar girdėjo viešai ją 
kalbant?

Lietuviams ši litanija kaip tai 
lyg ir "nemadoj": nevienas ją užti
kom kokioj nors lietuviškoj malda
knygėj; gal kada nors ją ir paskai- 
tėm, tačiau ją kalbėti, ir tai viešai 
— mums* neįprastas, naujas dalykas. 
Taigi ir čia — palikim kitiem, sve
timiem...

Štai, Venezueloj, Kara ko kate
droj, 8-to PALKo atidarymo pamal
das laikė ne kas kitas, o Sv. Tė
vo Nuncijus, arkivyskupas Luciano 
Storero. Celebrantas pamokslo me
tu priminė pirmąjį krikščioniškąjį 
Lietuvos karalių Mindaugą, kuris 
prieš 730 metų buvo pakrikštytas 
lotyniško krikšto apeigomis ir Po
piežiaus vainikuotas Lietuvos kara
liumi, ir šv. Kazimierą, jo mirties 
500 metu sukakties proga. O Mi
šių pabaigoje prieš duodamas Popie
žiaus vardu palaiminimą lietuviams, 
atsiskleidė Dr. V. Dambravos SAN 
CASIMIRO biografiją ir iš jos at
skaitė Šv. Kazimiero litaniją. Manau, 
pirmą kartą Venezuelos sostinės ka
tedros skliautais pasklido šūkiai,kaip: 
San Casimiro, Principe de Lituania... 
modelo para os poderosos deste 
mundo... maestro de bondad y ge- 
nerosidad... gran protector da nues- 
tra Patria... protector y modelo 
extraordinário de la juventud cató
lica...

O sekančią dieną SAN CASIMI
RO mieste kitas vyskupas, Miguel 
Delgado Avila, pašventina naują, 
pp. Rudžiu iš JAV-biu dovanotą 
altorių, laiko iškilmingas pamaldas, 
praveda procesiją su šv. Kazimiero 
relikvija ir, užbaigdamas Mišias, ir 
ten atkalba Šv. Kazimiero litaniją, 
lietuviams su SankazimierieČiais gar
siai atsakinėjant: "ruega por nosot- 
ros — melskis už mus".

Tik pas mus dar nejsigalėjo šv. 
Kazimiero litanija. Tačiau šv. Kazi
miero parapijos klebonas dės pastan
gas, kad ji įeitu j lietuviškas pa- . 
maldas; ir stengsis, nors ateinančiai 
šv. Kazimiero šventei, ją plačiau pa
skleisti portugalu kalba ir vietiniu 
tarpe (juk net daug kas tokios 
maldos prašo). Dabar tik ieškoma 
savanorio vertėjo.

LIETUVIŲ ŠEIMOS KALBA YRA 
LIETUVIŲ KALBA
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MŪSŲ ŽINIOS
LITUANIKA

Visos Lituanikos gatvės (CESP 
pareikalavimu) gavo vardus. Gatvių 
vardai: Laisvės Alėja, Brazilijos Alė
ja, Tautu Alėja, Lietuvos Aikštė, 
Miško Broliu gatvė, Emigrantu gat
vė, Šv. Juozapo gatvė, Šv. Kazi
miero gatvė ir Dariaus ir Girėno 
gatvė. Gatvių vardai įrašyti dviem 
kalbom - lietuviškai ir portugališ
kai.

Pro Lituanikos vartus penkis kar
tus per dieną praeina viešo susisie
kimo autobusas. Taip, kad Lituani
ką galima pasiekti ir neturint savo 
susisiekimo priemonės. P. Vytauto 
Tumo vasarnamis visai baigtas. Šiuo 
laiku tvarkomas kiemas ir atlieka
mi dažymo darbai. Kyla dar dvie
ju vasarnamiu sienos. Abieju sienos 
jau siekia stogą. Tai Toth-Januškis 
ir Si n i gal i-'Stankevičius nuosavybės. 
Plaukimo baseinas tvarkomas pavasa
rio sezonui. Brazilijos nepriklauso
mybės Šventės savaitgalyje, nežiū
rint lietaus ir šalčio, buvo suvažia
vę bent pustuzinis šeimų.

LANKYSIS SAO PAULO 
BURMISTRAS

Sao Paulo miesto burmistras 
(prefeito), Dr. Mario Covas, kartu 
su rajoniniu Vila Prudentes admi
nistratorium Dr. Walter, lankysis 
Vila Zelinoj, atidarydamas atnaujin
tą Lietuvos Respublikos aikštę 
(Praça Republica Lituana) ir kartu 
patvirtindamas pamatus būsimam 
"Lietuviu Emigracijos" paminklui.

Kadangi dar nežinome kada 
tas jvyks, tikra diena ir valanda 
pranešime vėliau.
SIBIRAS

Jaunas sąžinės kalinys, JULIUS 
SASNAUSKAS, tebėra Sibire. Jo 
artimieji yra gavę laišku. Jo adre
sas: J. Sasnauskas, Selo Parabel, 
Tomskaja obl., ui. Sowjeskaja 147a, 
636600 USSSR

»

TYLĖJIMAS - MIRTIS
"Tylėjimas mums yra mirtis", iš

sireiškė Lietuvos atstovas Vatikane 
ir Lietuvos pasiuntinybės patarėjas 
Vašingtone, Stasys Lozoraitis, JAV- 
biu dienraščio "Plain Dealer" re
porteriui. Taigi, atvirkščiai, turime 
reikšti savo — ir Lietuvos — gyvu
mą kur tik pasitaiko kokia proga.

Rugsėjo mėnesį São Paulo Krikš
čioniškosios Literatūros akademija 
(Academia Cristã de Letras) su. 
São Paulo Istorijos ir Geografijos

MŪSŲ LIETUVA

Institutu (Instituto Histórico e Ge
ográfico de São Paulo, jvedė dvie
ju mėnesiu istorijos kursą (Curso 
Grandes Vultos da Igreja Católica 
no Brasil).

Rugsėjo 4 buvo oficialus kurso 
atidarymas São Paulo Istorijos ir 
Geografijos Instituto auditorijoj,rua 
Benjamin Constant, 159. Atidarant 
kursą, susidarė garbės prezidiumas: 
Instituto pirmininkas akademikas 
José Pedro Leite Cordeiro, Krikš
čioniškosios Literatūros akademijos' 
pirmininkas akademikas Duilio Cris- 
pirn Farina, pe. Godinho, prof. 
Moyses Gicovate, São Paulo Žurna
listu Draugijos pirmininkas Paulo 
Zingg ir... kun. Pranas Gavėnas.

Pastarasis ten pasijuto tartum iš
kritęs iš debesų; betgi buvo prista
tytas kaip Kazimierinio Jubilėjaus 
ruošos pirmininkas ir SÃO CASIMI- 
RO autorius. Ir nors jis tylėjo, ki
ti (Literatūros Akademijos pirminin
kas) kalbėjo: priminė, kaip ten ne
seniai buvo paminėtas šventasis Lie
tuvos globėjas ir Šiltai atsiliepė 
apie Lietuvą, kuri dabar kaip "krikš
čionybės jietis atstatyta prieš besi
pučiantį komunizmo balioną".

Pirmąją paskaitą laikė akademikas 
t. Helio Abranches Viotti, SJ, pri
statydamas José de Anchieta asme
nį ir nuopelnus brazilu civilizacijai 
ir literatūrai.

Paskaitos vyksta antradieniais, 18 
vai., Salão Nobre do Instituto His
tórico e Geográfico de São Paulo, 
Rua Benjamin Constant, 158. Įsira
šymas nemokamai.

CASA VERDÉS LIETUVIAMS
Rugsėjo 16 dieną, N. Sra. das 

Dores (Rua Lucila) parapija šven
čia parapijos ir jos klebono, pe. 
Amarai, 35 metu sukaktį. Iškilmin
gos pamaldos bus 18,30 vai., da
lyvaujant vyskupui ir giedant, vie
toj lietuviu, Lapos Dorn Bosco 
bažnyčios chorui.

Casa Verde ir Santana rajono 
bei apylinkių lietuviai kviečiami 
tose pamaldose gausiai dalyvauti, 
tuo išreiškiant ir padėką klebonui 
už užleidžiamą bažnyčią lietuviu 
pamaldoms.

PUPŲ BALIUS - FEIJOADA
Iš JUVENTUS klubo atkelti "fei

joada" pietūs įvyko atremontuotam 
Šv. Kazimiero parapijos salione.

"Feijoadą" ruošė vietiniai kaimy
nai, platindami pakvietimus tarp bra
zilu ir lietuviu- Tad rugsėjo 2 pri
sipildė salė svečiu iš apylinkės ir 
net tolimesniu vietovių.

Nors ir buvo "balius", bet — 
daug kas pastebėjo — nebuvo ko
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daug "baliavoti". Pupelės buvo skys 
tos, kad net ir sausais ryžiais bu
vo sunku jas patirštinti; o mėsos
— tai tikrai buvo sunku pasigauti. 
Kažin ar ne pasekmės šį laikotarpį 
užplūdusio šalto lietaus? Lijo visur
— tai gal net ir į puodus.

Praėjus "lietums", darbštūs kaimy
nai bandys kokį kitą išmislą. Tačiau 
ir jie laukia kokiu nors lietuvišku 
prašmatnybių. Juk lietuviai — ypač 
gi lietuvės — taip giriasi savo lie
tuviškais patiekalais.

Ko šį sykį netrūko — tai tikrai 
gero fotografo. Ir jis įstengė įam
žinti kelias reprezentatyvi nes grupes 
bei asmenis. Norintieji gali pasižiū
rėti nuotraukų ML redakcijoj ir per 
ją užsisakyti.

O kun. Pr. Gavėnas gavo, kaip 
praėjusios "Kunigo Dienos" dovaną
— japonišką žadintuvą su šv. Kazi
miero atvaizdu. Tai BLB-nės dova
na. Koks jos simbolis? Ar primin
ti, kad laikas greit bėga?...

ŠILINĖ
IR TAUTOS DIENA

Nors buvo ilgasis savaitgalis ir 
daug žmonių išvažinėje i užmiesčius, 
rugsėjo 9 — Šilinės atlaidams ir 
Tautos Dienai šv. Kazimiero parapi
jos salė prigužėjo žmonių. Buvo se
nimo ir jaunimo, ir net pirmą kar-„ 
tą atklydusiu tautiečiu.

Bendras choras, p. Alf. D. Pe
traičiui palydint vargonėliais ir p. 
L. Ralickui diriguojant, sugiedojo li
turgines Mišių giesmes, pradedant 
trumpos procesijos giesme "Sveika, 
Marija, Motina Dievo".

Klebonas, kun. Pr. Gavėnas, išryš
kino — lietuviškai ir, taikydamasis 
prie jaunimo, ir portugališkai — dvi
gubą šventės prasmę. Iškėlė taip 
pat Popiežiaus pastangas ir šiomis 
dienomis skatinti lietuvius išlikti tvir
tais savo tikėjime ir nenustoti vil
ties: Marijos ir šv. Kazimiero globo
jama Lietuva atgaus savo laisvę ir 
nepriklausomybę.

Po Mišių BLB-nės valdybos pirmi
ninkas, p. Alfonsas D. Petraitis, ap
žvelgė Brazilijos lietuviu veiklą pas
kutinio dešimtmečio bėgyje. O nese
niai grįžęs iš Vasario 16-tosios gim
nazijos studentas Morkus Lipas gra
žiai lietuviškai atpasakojo savo įspū
džius apsilankius Lietuvoj. Visi gėrė
josi, kaip šis vaikinas, j vienerius 
metus taip puikiai išmoko lietuviu 
kalbą.

Per Suneštines vaišes dar buvo pa
gerbtas kpt. Juozas Oiuvinskas, at
šventęs savo 86-tuosius metus.

Visi liko dėkingi šventės rengė
jams ir ypač šeimininkėms.

7



NR. 36 (1875) 1984.1X.13 MUSŲ LIETUVA

LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MŪSŲ ŽINIOS
PAMALDOS LIETUVIŠKAI

Šv. Kazimiero Parapijoje — 
Mookoje — Sekmadieniais — 8 vai.

Šv. Juozapo Parapijoje V. Zeli- 
noje - Sekmadieniais — 11 vai.

KAZĮ Ml ERINĖS PAMALDOS
UŽ LIETUVĄ
R U DGE RAMOS

o
Šio "ML" numerio 

GARBĖS LEIDĖJAS

o

lrxž. G R
Lietuviškos 
ir geriausi

spaudos rėmėjui gili padėka 
linkėjimai

ML redakcija ir administracija

o
Rugsėjo (Setembro) 23 dieną
16 valandą
šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Visi ABC miestų lietuviai yra 
kviečiami dalyvauti.

va ĄLKf+ičFĄ

U_____

• Į ).V 
VEIKLOS KALENDORIUS 4^-=^'

Rugsėjo 23 d.— Kazimierinės Pamal
dos už Lietuvą Rudge Ramos šventovė
je.

Rugsėjo 30 d.— Pietūs Sąjungos— 
Aliança salėje. Rengia Muziejaus ir Ar
chyvo komisija.

Spalio (outubro) 14: SPAUDOS DIE
NA

Spalio 21 d.— Pavasario Šventė Litua
nikoj. Rengia: B. L Bendruomenė.

Lapkričio 10 d.— Kermošius Sąjungos- 
Alianęa salėje, rengiamas Muziejaus ir 
Archyvo komisijos.

Lapkričio 25 d.— Sąjungos-Alianęa 
visuotinas susirinkimas.

ŽINIOS IŠ KUN. RUKŠIO 
PADANGĖS

Rugsėjo 7 pranešimas iš Kanados 
(skambina kun. Petro Rukšio sesuo 
iŠ Toronto): Kun. Petrukas buvo 
susirgęs, gulėjo ligoninėj; dabar jau 
namie, bet reikės mažiausiai dviejų 
savaičių, kad gydytojas leistų jam 
važiuoti. Pasiilgęs visų, nori kuo- 
greičiausiai grįžti Brazilijon.

Atsakymas: Mes irgi visi jo pasi
ilgę. Sveikiname, linkime ir meldžia
mės, kad greit ir gerai pasveiktų 
ir grįžtų namo sveikas.

i

GARBINGAS PAKILIMAS
Rašytojas Henrique Lošinskas 

Alves buvo išrinktas akademiku j 
Brazilijos Vaikų ir Jaunimo Litera
tūros Akademiją. (Academia Brasi
leira de Literatura Infantil e Juve
nil). Kėde nr. 4, vietoj mirusios 
rašytojos Leandro Dupre*

Paskaitykite "Mūsų Lietuva em 
Português" šio mūsų tautiečio 
straipsnį portugališkai, kuris aprašo 
šį aukštą* mūsų tautiečio vertinimą 
literatūros baruose.

BLB-NÉS POSĖDIS
BLB-nės valdybos posėdis bus 

šv. Kazimiero parapijos patalpose 
ketvirtadienį, rugsėjo 13 dieną,20, 
30 vai. Jame kviečiama dalyvauti 
ir BLJS-gos valdyba.

CHORAS GASTROLIUOJA
Jungtinis lietuvių choras dažnai 

kviečiamas pasireikšti su savo bal
sais. Rugsėjo 2 N.Sra. Aparecida 
parapija I pi rangoje pakvietė ir lie
tuvius prisidėti prie vietinio choro, 
giedant lotyniškai "Missa Azul", 
kurias sukūrė buvęs Ipirangietis Fu 
rio Franceschini.

Rugsėjo 9 lietuvių choras daly
vavo Šilinės atlaiduose Šv. Kazimie
ro parapijoj.

Rugsėjo 23 giedos šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčioje Rudge Ra
mos, kur vyks kazimierinės pamal
dos už Lietuvą.

Tas pats choras buvo pakviestas 
ir j Casa Verde rugsėjo 16-tai; ta
čiau sako, jau jėgos neišneša kiek
vieną sekmadienį vis kur nors kitur 
pasirodyti.

WASARI0 ŠVENTĖ
Rugsėjo (Setembro) 30 DIENĄ, 13 valandą

Mookoje, Rua Lituânia, 67

PIETOS, KARALAITES RINKIMAS, VAINIKAVIMAS 
ŠOKIAI IR BALIUS...

Maloniai kviečiame visuomenę ir jaunimą joje dalyvauti.

A. KUBtlCMS
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